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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A proposta de regulamento para um mercado único europeu das comunicações eletrónicas é o 
culminar de uma década de intervenções legislativas da União Europeia, com o objetivo de 
permitir aos particulares e às empresas o acesso a serviços de comunicações eletrónicas sem 
restrições e a menores custos. A União Europeia está fragmentada em 28 mercados nacionais 
distintos, que diferem em termos de autorizações, condições regulamentares, atribuição de 
frequências e proteção dos consumidores. Esta fragmentação tem um impacto negativo. Em 
particular, constitui um obstáculo ao desenvolvimento de serviços fronteiriços, gera preços 
elevados para as chamadas entre os países membros da União e uma subutilização das 
capacidades das redes existentes. O impacto da situação atual também é negativo para a 
competitividade e o emprego, particularmente nos setores em que a melhoria da 
competitividade assenta na conectividade e na prestação de serviços integrados: logística, 
serviços bancários, transportes, energia, venda a retalho, saúde, etc..

A Comissão do Desenvolvimento Regional considera positivo o impacto da presente proposta 
de regulamento para o desenvolvimento das regiões fronteiriças e para o reforço da 
cooperação territorial transfronteiriça.

A Comissão do Desenvolvimento Regional salienta que os fundos estruturais europeus já 
desempenham um papel importante no financiamento da Agenda Digital para a Europa. Nesta 
perspetiva, considera positivo o impacto da presente proposta de regulamento para incentivar 
o investimento público no domínio digital.

A Comissão vai adotar, juntamente com a proposta de regulamento objeto do presente 
parecer, uma recomendação com vista a fomentar o investimento na banda larga. A Comissão 
do Desenvolvimento Regional solicita que o objeto desta recomendação seja ampliado para 
incentivar o desenvolvimento de uma cobertura digital generalizada a todo o território 
europeu, incluindo as regiões periféricas e insulares.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão dos Transportes e do Turismo, 
competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Como salienta o estudo da 
Direção-Geral das Políticas Internas do 
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Parlamento Europeu, Departamento 
B - Políticas Estruturais e de Coesão, 
intitulado «Internet, agenda digital e 
desenvolvimento económico das regiões 
europeias», publicado em 2013, um 
contexto favorável em termos de aceitação 
e de receção das TIC e do 
desenvolvimento da sociedade da 
informação nas regiões é um fator 
importante, até mesmo decisivo, uma vez 
que o nível regional é um nível 
privilegiado para o desenvolvimento da 
procura em matéria de TIC.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-B) Com vista à realização de um 
mercado único europeu das 
comunicações eletrónicas e ao reforço da 
coesão territorial e social, deve, por 
conseguinte, aplicar-se a prioridade de 
investimento n.º 2, alínea a), enunciada 
no artigo 5.º do Regulamento 
(UE) n.º .../2013 do Parlamento Europeu 
e do Conselho1a, com vista à implantação 
da banda larga e de redes de alta 
velocidade, mas também para o apoio à 
adoção das tecnologias emergentes e das 
redes para a economia digital, devendo 
viabilizar-se a realização de investimentos 
nesses domínios em todas as regiões 
europeias, tal como estabelece igualmente 
o artigo 4.º do referido regulamento.

__________
1a Regulamento (UE) n.º 1031/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 
de dezembro de 2013, relativo ao Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional e 
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que estabelece disposições específicas 
relativas ao objetivo de investimento no 
crescimento e no emprego, e que revoga o 
Regulamento (CE) n.º 1080/2006 (JO L 
347 de 20.12.2013, p. 289).

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 4-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-C) Os investimentos nas 
infraestruturas de nova geração, 
essenciais para que os europeus possam 
usufruir de novos serviços inovadores, 
não devem ser limitados às zonas centrais 
ou com maior densidade populacional 
onde são facilmente rentabilizados. 
Devem também ser alargados, 
simultaneamente, às regiões periféricas e 
ultraperiféricas, de menor densidade 
populacional e menos desenvolvidas, para 
não agravar ainda mais os seus 
problemas de desenvolvimento.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 4-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-D) Como destaca o estudo supracitado, 
o nível regional é pertinente para 
identificar as oportunidades oferecidas 
pela sociedade da informação e para a 
realização de programas destinados a 
promover o seu desenvolvimento. Este 
estudo indica também que a interação 
entre os diferentes níveis de governação 
encerra um grande potencial de 
crescimento. As abordagens ascendente e 
descendente deveriam ser combinadas, ou 
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pelo menos desenvolvidas em paralelo,
para alcançar o objetivo de criar um 
mercado único digital.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) O espetro radioelétrico constitui um 
bem público e um recurso essencial para o 
mercado interno das comunicações móveis, 
em banda larga sem fios e por satélite na 
União. O desenvolvimento de 
comunicações em banda larga sem fios 
contribui para a aplicação da Agenda 
Digital para a Europa e, nomeadamente, 
para o objetivo de assegurar o acesso a 
banda larga a um débito não inferior a 
30 Mbps até 2020 para todos os cidadãos 
da União e de proporcionar à União a 
maior capacidade e o maior débito de 
banda larga possíveis. Contudo, a União 
ficou para trás em relação a outras grandes 
regiões — América do Norte, África e 
partes da Ásia — em termos da 
implantação e penetração das tecnologias 
de banda larga sem fios de última geração 
que são necessárias para atingir os 
objetivos das políticas. O processo
fragmentado de autorização e 
disponibilização da faixa de 800 MHz para 
comunicações em banda larga sem fios, 
tendo mais de metade dos Estados-
Membros solicitado uma derrogação ou 
sido, de outra forma, incapazes de terminar 
o processo dentro do prazo definido na 
Decisão 243/2012 do Parlamento Europeu 
e do Conselho relativa ao Programa da 
Política do Espetro Radioelétrico (PPER), 
atesta a urgência de ação, mesmo durante a 
vigência do atual PPER. As medidas da 
União para harmonizar as condições de 
disponibilidade e utilização eficiente do 

(17) O espetro radioelétrico constitui um 
bem público e um recurso essencial para o 
mercado interno das comunicações móveis, 
em banda larga sem fios e por satélite na 
União. O desenvolvimento de 
comunicações em banda larga sem fios 
contribui para a aplicação da Agenda 
Digital para a Europa e, nomeadamente, 
para o objetivo de assegurar o acesso a 
banda larga a um débito não inferior a 
30 Mbps até 2020 para todos os cidadãos 
da União, independentemente do seu local 
de residência, e de proporcionar à União a 
maior capacidade e o maior débito de 
banda larga possíveis. Contudo, a União 
ficou para trás em relação a outras grandes 
regiões — América do Norte, África e 
partes da Ásia — em termos da 
implantação e penetração das tecnologias 
de banda larga sem fios de última geração 
que são necessárias para atingir os 
objetivos das políticas. O processo 
fragmentado de autorização e 
disponibilização da faixa de 800 MHz para 
comunicações em banda larga sem fios, 
tendo mais de metade dos Estados-
Membros solicitado uma derrogação ou 
sido, de outra forma, incapazes de terminar 
o processo dentro do prazo definido na 
Decisão 243/2012 do Parlamento Europeu 
e do Conselho relativa ao Programa da 
Política do Espetro Radioelétrico (PPER), 
atesta a urgência de ação, mesmo durante a 
vigência do atual PPER. As medidas da 
União para harmonizar as condições de 
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espetro radioelétrico para comunicações 
em banda larga sem fios nos termos da 
Decisão 676/2002/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho não foram 
suficientes para resolver este problema.

disponibilidade e utilização eficiente do 
espetro radioelétrico para comunicações 
em banda larga sem fios nos termos da 
Decisão 676/2002/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho não foram 
suficientes para resolver este problema.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(27-A) Deve também assegurar-se uma 
maior segurança dos dados dos 
utilizadores finais que utilizam os pontos 
de acesso RL-R, a fim de melhorar a 
confiança dos consumidores e permitir, 
assim, o desenvolvimento de uma 
infraestrutura de banda larga sem fios.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) A conclusão do mercado único das 
comunicações eletrónicas também exige a 
remoção de obstáculos para que os 
utilizadores finais tenham acesso a serviços 
de comunicações eletrónicas em toda a 
União. Portanto, as autoridades públicas 
não devem levantar ou manter obstáculos à 
aquisição transfronteiras de tais serviços. 
Os fornecedores de comunicações 
eletrónicas públicas não devem negar ou 
limitar o acesso ou discriminar os 
utilizadores finais com base na sua 
nacionalidade ou Estado-Membro de 
residência. Contudo, a diferenciação deve 
ser possível com base em diferenças 

(43) A conclusão do mercado único das 
comunicações eletrónicas também exige a 
remoção de obstáculos para que os 
utilizadores finais tenham acesso a serviços 
de comunicações eletrónicas em toda a 
União. Portanto, as autoridades públicas 
não devem levantar ou manter obstáculos à 
aquisição transfronteiras de tais serviços. 
Os fornecedores de comunicações 
eletrónicas públicas não devem negar ou 
limitar o acesso ou discriminar os 
utilizadores finais com base na sua 
nacionalidade ou Estado-Membro de 
residência. Contudo, a diferenciação deve 
ser possível com base em diferenças 
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objetivamente justificáveis em custos, 
riscos e condições de mercado, tais como 
variações na procura e a fixação de preços 
por concorrentes.

objetivamente justificáveis em custos, 
riscos e condições de mercado, tais como 
variações na procura e a fixação de preços 
por concorrentes, procurando, porém, 
garantir uma cobertura de toda a União, 
incluindo as regiões com menor 
densidade populacional, periféricas ou 
menos desenvolvidas.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 44-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(44-A) O afastamento, a insularidade, a 
reduzida densidade populacional, a fraca 
procura dos consumidores e a existência 
de áreas de itinerância nacionais que 
caraterizam diversas regiões europeias, 
em especial as regiões ultraperiféricas, 
não podem ser considerados critérios 
objetivos que permitam justificar a 
aplicação de tarifas mais elevadas para os 
fornecedores de comunicações eletrónicas 
fixas ou móveis.

Justificação 

O mercado europeu das comunicações eletrónicas, cuja criação é visada pelo regulamento, 
deve permitir a todos os consumidores da União Europeia beneficiarem de tarifas idênticas e 
de um acesso não discriminatório aos serviços de comunicações eletrónicas. Assim, o 
afastamento, a insularidade, a reduzida densidade populacional, a fraca procura dos 
consumidores e a existência de áreas de itinerância nacionais não devem levar à aplicação 
de tarifas mais elevadas.  

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 49

Texto da Comissão Alteração

(49) Verifica-se, igualmente, a procura a 
nível do utilizador final, de serviços e 

(49) Verifica-se, igualmente, a procura a 
nível do utilizador final, de serviços e 
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aplicações que necessitam de um nível 
melhorado da garantia de qualidade do 
serviço oferecido pelos fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas ou pelos 
fornecedores de serviços, conteúdos ou 
aplicações. Tais serviços podem abranger, 
nomeadamente, a difusão através do 
Protocolo Internet (televisão IP), de 
videoconferências e de determinadas 
aplicações de saúde. Por conseguinte, os 
utilizadores finais devem, igualmente, ter 
liberdade para celebrar acordos relativos à 
prestação de serviços especializados com 
uma qualidade de serviço melhorada com 
fornecedores de comunicações eletrónicas 
públicas ou fornecedores de serviços, 
conteúdos ou aplicações.

aplicações que necessitam de um nível 
melhorado da garantia de qualidade do 
serviço oferecido pelos fornecedores de
comunicações eletrónicas públicas ou pelos 
fornecedores de serviços, conteúdos ou 
aplicações. Tais serviços podem abranger, 
nomeadamente, a difusão através do 
Protocolo Internet (televisão IP), de 
videoconferências e de determinadas 
aplicações de saúde. Por conseguinte, os 
utilizadores finais devem, igualmente, ter 
liberdade para celebrar acordos relativos à 
prestação de serviços especializados com 
uma qualidade de serviço melhorada com 
fornecedores de comunicações eletrónicas 
públicas ou fornecedores de serviços, 
conteúdos ou aplicações. A oferta de tais 
serviços especializados não deve afetar a 
qualidade geral do acesso à Internet. 
Além disso, as medidas de gestão do 
tráfego não devem ser aplicadas de forma 
a discriminarem serviços especializados 
que concorrem com aqueles prestados 
pelo fornecedor de acesso à Internet, seja 
diretamente ou em parceria com outras 
empresas, a não ser que exista uma 
justificação objetiva.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 73

Texto da Comissão Alteração

(73) Os acordos de roaming bilaterais ou 
multilaterais podem permitir que um 
operador móvel trate o roaming dos seus 
clientes nacionais nas redes de parceiros, 
como sendo, a um nível significativo, 
equivalente à prestação de serviços a tais 
clientes nas próprias redes, com efeitos 
consequentes na fixação retalhista de 
preços para tal cobertura virtual na rede, na 
União. Tal acordo a nível grossista 
permitiria o desenvolvimento de novos 
produtos de roaming e, portanto, 

(73) Os acordos de roaming comerciais ou 
técnicos podem permitir que um operador 
móvel trate o roaming dos seus clientes 
nacionais nas redes de parceiros, como 
sendo, a um nível significativo, equivalente 
à prestação de serviços a tais clientes nas 
próprias redes, com efeitos consequentes 
na fixação retalhista de preços para tal 
cobertura virtual na rede, na União. Tal 
acordo a nível grossista permitiria o 
desenvolvimento de novos produtos de 
roaming e, portanto, aumentaria a 
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aumentaria a possibilidade de escolha e a 
concorrência a nível retalhista.

possibilidade de escolha e a concorrência a 
nível retalhista.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 - alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Os Estados-Membros e as 
autoridades públicas devem assegurar a 
não discriminação relativamente à 
aplicação das tarifas, à utilização de redes 
públicas de comunicações eletrónicas, 
bem como ao acesso da população aos 
serviços de comunicação eletrónica em 
toda a União.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Favorecer o investimento e a inovação 
em infraestruturas novas e melhoradas de 
elevada capacidade que cubram toda a 
União e que consigam responder à 
evolução da procura dos utilizadores finais;

c) Favorecer o investimento e a inovação 
em infraestruturas novas e melhoradas de 
elevada capacidade que cubram toda a 
União e que consigam responder à 
evolução da procura dos utilizadores finais, 
nomeadamente nas regiões com menor 
densidade populacional, periféricas e 
ultraperiféricas;

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os fornecedor europeus de 
comunicações eletrónicas têm o direito de 
oferecer serviços ou redes de 

1. Todos os fornecedores de comunicações 
eletrónicas estabelecidos na União têm o 
direito de oferecer serviços ou redes de 
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comunicações eletrónicas em toda a União 
e de exercer os direitos relacionados com a 
oferta de tais serviços e redes em cada 
Estado-Membro em que operam, nos 
termo de uma autorização UE única que 
está sujeita apenas aos requisitos de 
notificação previstos no artigo 4.º.

comunicações eletrónicas em toda a União 
e de exercer os direitos relacionados com a 
oferta de tais serviços e redes em cada 
Estado-Membro em que operam.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo das suas obrigações nos 
termos de acordos internacionais nesta 
matéria, nomeadamente dos Regulamentos 
de Radiocomunicações da UIT, as 
autoridades nacionais competentes devem 
assegurar que a utilização do espetro 
radioelétrico é organizada no seu território, 
e devem, em particular, tomar todas as 
medidas de atribuição ou designação de 
espetro radioelétrico necessárias, de modo 
a que nenhum outro Estado-Membro seja 
impedido de permitir no seu território a 
utilização de uma faixa harmonizada 
específica em conformidade com a 
legislação da União.

1. Sem prejuízo das suas obrigações nos 
termos de acordos internacionais nesta 
matéria, nomeadamente dos Regulamentos 
de Radiocomunicações da UIT, as 
autoridades nacionais competentes devem 
assegurar, com especial ênfase no 
cumprimento da aplicação do artigo 12.º,
que a utilização do espetro radioelétrico é 
organizada no seu território, e devem, em 
particular, tomar todas as medidas de 
atribuição ou designação de espetro 
radioelétrico necessárias, de modo que 
nenhum outro Estado-Membro seja 
impedido de permitir no seu território a 
utilização de uma faixa harmonizada 
específica para comunicações em banda 
larga sem fios, em conformidade com a 
legislação da União.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Qualquer Estado-Membro interessado pode 
convidar o Grupo para a Política do 
Espetro de Radiofrequências a utilizar os 
seus bons ofícios para o assistir e assistir 
qualquer outro Estado-Membro no 

Qualquer Estado-Membro interessado pode 
convidar o Grupo para a Política do 
Espetro de Radiofrequências a utilizar os 
seus bons ofícios para o assistir e assistir 
qualquer outro Estado-Membro no 



PE524.757v02-00 12/15 AD\1016559PT.doc

PT

cumprimento do disposto no presente 
artigo.

cumprimento do disposto no presente 
artigo, n.os 1 e 2.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os fornecedores de comunicações 
eletrónicas públicas não devem aplicar 
quaisquer requisitos ou condições de 
acesso ou utilização discriminatórios aos 
utilizadores finais com base na 
nacionalidade ou no local de residência do 
utilizador final, salvo se tais diferenças 
forem objetivamente justificadas.

2. Os fornecedores de comunicações 
eletrónicas públicas não devem aplicar 
quaisquer requisitos ou condições de 
acesso ou utilização discriminatórios aos 
utilizadores finais com base na 
nacionalidade ou no local de residência do 
utilizador final.

Justificação

O relator considera que a expressão «objetivamente justificadas», pela sua imprecisão, abre 
caminho àquilo que o presente artigo procura evitar, ou seja, a possibilidade de os 
fornecedores de comunicações eletrónicas aplicarem requisitos ou condições de acesso 
discriminatórios.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

3. Os fornecedores de comunicações 
eletrónicas públicas não devem aplicar, nas 
comunicações intra-União que terminem 
noutro Estado-Membro, salvo se 
objetivamente justificadas, tarifas que 
sejam mais elevadas:

3. Os fornecedores de comunicações 
eletrónicas públicas não devem aplicar, nas 
comunicações intra-União que terminem 
noutro Estado-Membro, tarifas que sejam 
mais elevadas:

Justificação

O relator considera que a expressão «objetivamente justificadas», pela sua imprecisão, abre 
caminho àquilo que o presente artigo procura evitar, ou seja, a possibilidade de os 
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fornecedores de comunicações eletrónicas aplicarem requisitos ou condições de acesso 
discriminatórios.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A fim de possibilitar a oferta de serviços 
especializados aos utilizadores finais, os 
fornecedores de serviços, conteúdos e 
aplicações e os fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas devem 
ter a liberdade de celebrar acordos entre si 
para a transmissão do respetivo volume de 
dados ou o encaminhamento de tráfego 
como serviços especializados com uma 
qualidade de serviço definida ou uma 
capacidade específica. A oferta de serviços 
especializados não deve afetar de forma 
recorrente ou contínua a qualidade geral 
dos serviços de acesso à Internet.

A fim de possibilitar a oferta de serviços 
especializados aos utilizadores finais, os 
fornecedores de serviços, conteúdos e 
aplicações e os fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas devem 
ter a liberdade de celebrar acordos entre si 
para a transmissão do respetivo volume de 
dados ou o encaminhamento de tráfego 
como serviços especializados com uma 
qualidade de serviço definida ou uma 
capacidade específica. A oferta de serviços 
especializados não deve afetar de forma 
alguma a qualidade geral dos serviços de 
acesso à Internet, especialmente nas 
regiões periféricas onde as bandas são 
mais limitadas.

Justificação

O relator entende que a presente proposta de regulamento deve evitar o congestionamento 
das bandas, fornecendo serviços especializados, de forma homogénea em toda a UE. 

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A oferta de serviços especializados não 
deve conduzir, de modo algum, a uma 
redução da qualidade do acesso à 
Internet, sobretudo nas regiões 
ultraperiféricas ou nas regiões 
setentrionais pouco povoadas, onde o 
acesso e a qualidade da Internet são 
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muitas vezes limitados.

Justificação

As forças de mercado não assumem, muitas vezes, a responsabilidade pela oferta de um 
acesso à Internet de elevada capacidade nas regiões remotas e pouco povoadas. O acesso à 
Internet assume particular importância nestas regiões, dada a necessidade de se cobrirem 
grandes distâncias geográficas. O acesso à Internet de elevada capacidade é essencial nas 
regiões mais setentrionais, onde o turismo contribui para o aumento da população em vinte 
vezes durante algumas épocas do ano.
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